BESLUITENLIJST
VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD,
op 3 december 2019 – 21.00 uur
Aanwezig:
de voorzitter:
de griffier:
de raadsleden:

mevr. R.P. Hoytink-Roubos
mevr. drs. D.E. van der Kamp
CDA-fractie: dhr. D.J.T. Janssen, mevr. D.A.
Kloosterman-van Kamperdijk, mevr. A.J. Versluis, dhr. M.J.
van Baak, dhr. F.H.J.A. van der Linden, dhr. M.R.M.
Markus, dhr. H.J. Mulder, dhr. R.B.H. Beune.
GBO-fractie: dhr. H.W.G.M. Vreman, dhr. A.H. Post, mevr. E.C. PateliasPieks, dhr. P.R. de Vries
GL-fractie:
dhr. H. Krijgsman, dhr. A.T.L. van den Dam mevr. C. van
Kerkhof, mevr. C.J. Bruinsma
D66-fractie:
mevr. M.A.C. de Vries, dhr. J.J.M. van den
Moosdijk, mevr. J.T.A. Hanekamp-Janssen
VVD-fractie: dhr. P.W. de Waard, dhr. K. Grimm
BOB-fractie: mevr. D.J.M. Vennis, dhr. G.J.M. op de Weegh,
PvdA-fractie: dhr. E. Elbers, mevr. C.E.M. de Boer
CU-fractie:
mevr. J.J. van Brakel-Huijgen

Collegeleden:

dhr. R.W.M. Engels, mevr. B.E. Faber-de Lange, dhr. W.H. Hol, dhr. D.E.W.
Horsthuis-Tangelder,

Overige aanwezigen:

dhr. M.F.H. Knaapen en mevr. M. Vincent

Afwezig:

mevr. J. Rouwenhorst (VVD), dhr. L. Consoli (CDA) en dhr. R. Eefting (D66)
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Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en deelt mee dat de heer Consoli, de
heer Eefting en mevrouw Rouwenhorst vanavond niet aanwezig zijn.

2

Installatie de heer Van Noordwijk
De heer Van Noordwijk legt de belofte af en wordt vervolgens gefeliciteerd met zijn
raadlidmaatschap door de voorzitter en de raadsleden.

3

Vragenuur
Zie bijlage 1

4

Vaststelling agenda
GL wil van agendapunt 19 een “besluitstuk” maken, waarmee de raad akkoord gaat.
De aangepaste agenda wordt door de raad akkoord bevonden.

5

Spreekrecht publieke tribune
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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6

Vaststelling besluitenlijsten 5 en 12november 2019
Deze besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

7

Ingekomen stukken en mededelingen
PvdA wil C2 met betrekking tot lokale omroep voor Overbetuwe behandelen in een
voorbereidende vergadering.
De voorzitter geeft aan dat dit stuk op de lijst staat om in handen te stellen van het
college ter voorbereiding van besluitvorming door de raad. Dus zal dit t.z.t. in een
voorbereidende vergadering komen.
De lijst van ingekomen stukken wordt verder voor kennisgeving aangenomen.

8.

Verbonden partijen

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
9.

Belastingverordeningen 2020
D66 licht een amendement toe (bijlage 2)
GBO streeft naar het verminderen van zwerfafval en zal daarom het ingediende
amendement niet steunen.
CDA geeft aan in de toekomst aandacht te willen besteden aan de
kwijtscheldingsregeling in relatie tot het minimabeleid. Omdat bij de
begrotingsbehandeling voldoende aandacht is besteed aan de inhoud van dit
amendement zullen zij die niet steunen.
Wethouder Faber-de Lange geeft aan afvalscheiding zo belangrijk te vinden dat zij dit
amendement daarom ook wil ontraden.
Voor de uitvoering van deze belastingverordeningen zijn goede tips altijd welkom.
VVD geeft ook aan dit amendement niet te steunen, omdat dit meer aan de orde dient
te komen bij de behandeling van het minimabeleid. Dit zou dan rondom de kadernota
aan de orde dienen te komen.
D66, BOB, PvdA en GL stemmen voor het amendement.
CDA, VVD, GBO en CU stemmen tegen het amendement.
Het amendement wordt met 11 stemmen voor en 15 stemmen tegen verworpen.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
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Verordening Tarieven Gemeentelijke Accommodaties Gemeente Overbetuwe
2020
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

11.

Tussenrapportage 2019-4
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

12.

Gedragscode raad en griffie mbt persoonsgegevens
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

13.
2

Vaststellen van uitgangspunten en wegingscriteria voor het aanwijzen van

voorkeurslocaties voor nieuwe woonwagenstandplaatsen
CDA licht een amendement toe (bijlage 3)
GL wil weten of het college al rekening gaat houden met mogelijke uitbreiding van het
aantal woonwagenstandplaatsen, waarover in het Stec-rapport sprake is.
Wethouder Hol geeft aan dat met het voorstel de flexibiliteit gewaarborgd is, zodat de
adviezen in het Stec-rapport uitgevoerd kunnen worden.
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen.
14.

Wijziging abonnementstarief Wmo 2015
Het ingediende amendement (bijlage 4) wordt unaniem aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt ook unaniem aangenomen.

15.

Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Noordhoeksestraat 2, Driel
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

16.

Vaststellen Buitengebied, Boterhoeksestraat 15, Heteren
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

17.

Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Elster Grindweg 22 en
Hoenveldsestraat ongenummerd, Driel
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

18.

Vaststellen Verzamel-bestemmingsplan 2019 (3 locaties)
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

19.

Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, De Hel ongenummerd, Randwijk
GL geeft als stemverklaring tegen te zullen stemmen omdat hier sprake is van een te
ruime interpretatie van “het beleid nieuwe vestiging buitengebied”, terwijl zij ook de
levensvatbaarheid van het betrokken bedrijf discutabel vinden.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen, waarbij GroenLinks wordt
geacht tegen gestemd te hebben.

20.

Bouwstenennotitie Strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs (SHP)
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

21.

Beantwoording motie M-014 verkiezingsborden
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

22.
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Verordening Rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Overbetuwe 2019
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

23.

Controleverordening gemeente Overbetuwe 2020
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

24.

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente
Overbetuwe 2020
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

25.

Administratieve- en begrotingswijzigingen
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

26.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van 7 januari 2020
DE RAAD VOORNOEMD
De griffier,

De voorzitter,

Drs. D.E. van der Kamp

R.P. Hoytink-Roubos.
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Bijlage 1:

Verslag vragenuur: 3-12-2019
• Vraagnummer V-19-11, CDA, Dorien Kloosterman;
Onderwerp: On hold zetten “Overbetuwe Samen”
Antwoord wethouder Engels:
Hij geeft aan in het periodiek vooroverleg van hedenavond al uitgebreid deze materie besproken te
hebben.
Hij deelt mee dat de problemen in de uitvoering nog niet verholpen zijn, maar dat we wel op de goede
weg zijn. Dit is ook geconstateerd door de Rekenkamercommissie.
In de wetenschap dat we als gemeente extra geld voor deze materie vanuit Den Haag zullen krijgen
lijkt extra putten uit de Algemene Reserve niet meer nodig.
Het blijft een grote zorg voor de gemeente om er voor te zorgen dat inwoners niet in een zorgdossier
terecht komen.
Hij geeft aan te blijven participeren in de samenwerking in deze materie op regionaal gebied.
Omdat er in deze materie zorgvuldig gewerkt moet worden is het college van mening dat er nu “pas
op de plaatst” gemaakt moet worden.
Hij hoopt dat bij herijking van dit systeem de minister zijn financiële verantwoordelijkheid neemt, zodat
de gemeente hiervan verlost zal worden.
Hij geeft aan dat de raad pas een besluit kan nemen als de minister met meer duidelijkheid komt.
Hij merkt op een schriftelijke vraag van D66 over deze materie (S-463) beantwoord te hebben deze
avond.

Melding mondelinge vraag voor het vragenuur
Vraagnummer: V-19-11
Registratienummer:
Datum raadsvergadering: 3 december 2019
Onderwerp: on hold zetten ‘Overbetuwe Samen’
Naam indiener: Dorien Kloosterman (CDA Overbetuwe)
Aan de voorzitter van de raad
Aanleiding
Op de website van de gemeente Overbetuwe staat een artikel van de hand van wethouder Rob
Engels onder de volgende titel: Overbetuwe neemt de regie, zorg doet de uitvoering in sociaal
domein: verantwoordelijkheid leidt tot beter maatwerk. Er staat ‘We kunnen niet ontkennen dat we
-net als de meeste andere gemeenten in Nederland- een tekort hebben voor de uitvoering van de
taken in het sociaal domein. Dat kon ook haast niet anders, toen het Rijk besloot om gemeenten vanaf
2015 verantwoordelijk te maken voor jeugdzorg en de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
We hadden niet eens de tijd om te wennen en het goed in te richten, want er moest meteen bezuinigd
worden. Met de gemeente Overbetuwe sloten we ons aan bij een regioverband. Net als andere
gemeenten wilden we de zorg anders inrichten, maar omdat er te weinig tijd was en tevens minder
geld, kwam het neer op doen zoals het ook in het verleden gebeurde. Nu vinden wij de tijd rijp voor
een andere aanpak. We stappen op 1 januari 2020 (was al uitgesteld tot 1 juli 2020) deels uit het
regioverband en nemen het heft zelf in handen. Anders dan eerder willen we niet meer uitvoerend zijn,
maar veel meer als regisseur optreden. De uitvoering laten we met vertrouwen over aan de ervaren
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spelers op het gebied van zorg en welzijn. Mensen en organisaties die weten wat hier speelt, omdat
ze nu ook al actief zijn in Overbetuwe. Hoe we dat doen? We willen zelf niet de ‘dokter’ zijn, anderen
kunnen dat veel beter. Instellingen voor zorg en welzijn worden lid van een corporatie (Overbetuwe
Samen)
Op 19 november 2019 ontvingen wij van het college het memo ‘Informatiememo Gevolgen kamerbrief
ordening jeugdzorg voor Overbetuwe Samen’. In de kamerbrief van 7 november jl. doen de ministers
Hugo de Jonge en Sander Dekker voorstellen om de jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering op termijn beter te ordenen. Er wordt o.a. onderzocht of er extra middelen nodig
zijn. Ook structureel. Voor de CDA fractie is dat laatste overigens geen vraag, maar een feit: er zijn
structureel meer middelen nodig.
De ministers willen de samenwerking tussen gemeenten versterken en meer eenheid scheppen in de
toegang tot de jeugdhulp. In de reactie van het college (nog geen week later) geeft u aan dat u 1)
doorgaat met de ingezette lokale beweging maar 2) de inrichting van de corporatie ‘on hold ‘ te
zetten. De CDA fractie heeft op 26 februari een raadsbreed aangenomen amendement opgesteld met
een viertal duidelijke opdrachten hierin aan het college.

Wij hebben de volgende vragen aan het College:
1. Aanleiding voor Overbetuwe Samen was voor het college destijds een combinatie van
oplopende tekorten, klachten over dienstverlening, wachtlijsten en ontevredenheid over de
lopende uitvoering (kernteams maar ook eigen uitvoering). Kan de wethouder aangeven of de
problemen in de uitvoering inmiddels zijn verholpen?
2. Uit Turap 4 blijkt dat de tekorten alleen maar verder oplopen. De uitgaven zijn volgens het
college nu beter in beeld. De meerkosten over het boekjaar 2019 bedragen 2,7 miljoen tot 3,2
miljoen volgens het college. Wat gaat de wethouder doen om te voorkomen dat de Algemene
Reserve van Overbetuwe nog verder achteruit loopt?
3. Het is de CDA fractie niet duidelijk waarom de wethouder in eerste instantie vol heeft ingezet
op een systeemverandering en nu weer terug komt op di standpunt. Wat betekent dit voor de
lokale uitvoering en, minstens zo belangrijk, voor de inwoners van Overbetuwe die goede zorg
nodig hebben.
4. De CDA fractie verwacht dat een wetswijziging op zijn vroegst pas in 2023 geeffectueerd zal
worden. Betekent dit dat het college er met het on hold zetten van Overbetuwe Samen nu ook
de moed opgeeft en dat we oplopende tekorten maar moeten accepteren?
5. Klopt het beeld dat u bij ongewijzigd landelijk beleid heeft aangegeven dat u uit de regionale
samenwerking wilde stappen (de zogenaamde regionale inkoop via de MGR)?
6. Wat betekent het memo voor de uitvoering van het raadsbesluit en het amendement d.d. 26
februari 2019. Waarom heeft de wethouder niet eerst met de raad overlegd maar is hij nu
zondermeer overgegaan tot het on hold zetten van Overbetuwe Samen?
7. Heeft u ook overwogen om de beslissing eerst te bespreken met de raad alvorens een memo
op te stellen, gelet op het belang van het onderwerp en de (conform uw bericht aan de raad in
Turap 4) steeds verder oplopende tekorten?
Gelieve de verantwoordelijk portefeuillehouder uit te nodigen zodat deze in het vragenuur
bovenstaande vragen kan beantwoorden.
Namens de CDA fractie
Dorien Kloosterman
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Bijlage 2:
AMENDEMENT
Voorstel nr. 9k (19rb00014)
Agendapunt: 9 Belastingverordeningen 2020
Onderwerp:
Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Overbetuwe 2020

De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 3 december 2019.
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen/aan te vullen als volgt:

Te schrappen:
Artikel 2, lid 1:
Bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt uitsluitend kwijtschelding verleend voor het
vaste bedrag.
En deze te vervangen door:
Artikel 2, lid 1:
Bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt uitsluitend kwijtschelding verleend voor het
vaste bedrag en respectievelijk de eerste drie aanbiedingen van een restafvalcontainer van
140 liter, de eerste twee aanbiedingen van een restafvalcontainer van 240 liter of de eerste
acht aanbiedingen aan een container voor ondergrondse opslag met een vulcapaciteit van 60
liter voor restafval.

Toelichting:

In de afvalstoffenheffing wordt een geringe stijging van het vaste bedrag voorzien, maar een
zeer sterke stijging van de tarieven per aanbieding. Dit betekent dat voor de laagste
inkomens (die in aanmerking komen voor kwijtschelding) een forse lastenverzwaring volgt.
Met dit amendement wordt beoogd die lastenverzwaring iets minder groot te maken, zonder
de prikkels om de hoeveelheid restafval te verminderen weg te nemen.
Ondertekening en naam:
D66, Arie van Noordwijk
PvdA, Elbert Elbers
GL, Hanno Krijgsman
Dit amendement is: aangenomen / verworpen in de vergadering van: ………………..
Stemverhouding:

……………………
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Fracties voor:

Fracties tegen:

.…………………………..
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...
…………………………...

………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….

…………………………

drs. D.E. van der Kamp
griffier

R.P. Hoytink-Roubos
voorzitter

Bijlage 3:
AMENDEMENT
Voorstel nr.
Agendapunt 13
Onderwerp; Vaststellen van uitgangspunten en wegingscriteria voor het aanwijzen van
voorkeurslocaties voor nieuwe woonwagenstandplaatsen.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 3 december 2019
Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het raadsbesluit als volgt te wijzigen;
Het onder 1 gestelde te schrappen:
“over te gaan tot vaststelling van uitgangspunten en wegingscriteria voor het
aanwijzen van voorkeurslocaties voor nieuwe woonwagenstandplaatsen”
Het raadsbesluit onder 1 te wijzigen in:
“over te gaan tot vaststelling van de in bijlage 1 genoemde
uitgangspunten en wegingscriteria voor het aanwijzen van voorkeurslocaties voor
nieuwe woonwagenstandplaatsen behorende bij raadsvoorstel 19rv000108 en
raadsbesluit 19rb000134”
Ondertekening en naam
CDA Jackie Versluis
Groen Links Hanneke Bruinsma
GBO Paul de Vries
D66 Roel Eefting
VVD Karel Grimm
PvdA Cecile de Boer
BOB Ard op de Weegh
CU Hanny van Brakel
Dit amendement is: aangenomen / verworpen in de vergadering van: ………………..
Stemverhouding: Fracties voor: Fracties tegen:
.………………………….. ………………………….
…………………………... ………………………….
…………………………... ………………………….
…………………………... ………………………….
…………………………... ………………………….
…………………………... ………………………….
…………………… …………………………
drs. D.E. van der Kamp R.P. Hoytink-Roubos
griffier voorzitter

Bijlage 4:
AMENDEMENT
Voorstel nr. 19RB000136
Agendapunt nr. 14
Onderwerp/ontwerpbesluit:
Wijziging opstaptarief Wmo 2015
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 3 december 2019
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Ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
In te trekken artikel 7.5 van de Wijzigingsverordening Verordening maatschappelijke
ondersteuning 2018 gemeente Overbetuwe(eerste wijziging), luidende:
“In afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet bedraagt de hoogte van de eigen
bijdrage voor de maatwerkvoorziening voor vervoer per rit een opstaptarief van € 0,95 en
een tarief van € 0,17 per gereisde kilometer.
Deze bedragen zijn uitgedrukt in het prijspeil van 2020 en worden ieder opvolgend
kalenderjaar aangepast aan de hand van ontwikkeling van de consumentenprijsindex.
Het college draagt zorg voor de kenbaarheid van de laatstelijk in de plaats gestelde
bedragen.”
En deze te vervangen door de tekst:
“In afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet bedraagt de hoogte van de eigen
bijdrage voor de maatwerkvoorziening voor vervoer per rit een opstaptarief van € 0,98 en
een tarief van € 0,17 per gereisde kilometer.
Deze bedragen zijn uitgedrukt in het prijspeil van 2020 en worden ieder opvolgend
kalenderjaar aangepast aan de hand van ontwikkeling van de consumentenprijsindex.
Het college draagt zorg voor de kenbaarheid van de laatstelijk in de plaats gestelde
bedragen.”
Toelichting:
In het concept raadsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 staat in
artikel 7, lid 5 vermeld dat de hoogte van de eigen bijdrage in 2020 voor de
maatwerkvoorziening voor vervoer per rit een opstaptarief van € 0,95 bedraagt en dat
deze ieder opvolgend kalenderjaar wordt aangepast aan de hand van ontwikkelingen
van de
consumentenprijsindex.
Op 6 november j.l. is de Vervoersorganisatie (BVO-DRAN) geïnformeerd dat
Gedeputeerde Staten hebben besloten het OV-opstaptarief voor 2020 te bepalen op
€ 0,98.
Het is noodzakelijk om het juiste tarief in de verordening op te nemen.
Gelet op de formulering van het concept-raadsbesluit is de meest efficiënte manier om
het actuele opstaptarief in de verordening te vermelden, als de gemeenteraad hiervoor
een amendement indient.
Ondertekening en naam:
PvdA, Elbert Elbers
BOB, Dia Vennis
CU, Hanny van Brakel
VVD, José Rouwenhorst
CDA, Dorien Kloosterman
GBO, Elvira Patelias- Pieks
GroenLinks, Carla van Kerkhof
D66, Roel Eefting
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